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Aan: Opleidingsdirecteuren
CC: Studieadviseurs, Studentendecanen, Simone Oolhorst, Hans Punt, Erik van Dijk, Ineke Wagenaar, Erna van de Zandt

Beste opleidingsdirecteuren,
Ik wil u graag informeren over het studievoorschot en wijzigingen in de accreditatiekaders.
1. Studievoorschot
Afgelopen dinsdag is door de eerste kamer het wetsvoorstel over het studievoorschot (=leenstelsel) aangenomen. Dit
betekent dat alle nieuwe (BSc of MSc) studenten vanaf 1 september geen studiefinanciering meer ontvangen, voor
huidige studenten is er overgangsrecht. Het ISO heeft op een overzichtelijke manier in kaart gebracht wat dit voor
(nieuwe) studenten inhoudt en op de website van DUO is ook meer informatie te vinden. Helaas is de informatie vanuit
de overheid niet altijd eenduidig, daarom adviseer ik om studenten naar DUO of de studentendecaan door te verwijzen
bij specifieke vragen. De studentendecanen zijn ook bezig met een ronde langs studieverenigingen om studenten te
informeren over het studievoorschot.
http://www.iso.nl/leenstelsel/
https://duo.nl/particulieren/studievoorschot/default.asp
Sinds de invoering van het BA‐MA stelsel kunnen studenten zich aansluitend op een Bachelor inschrijven in de Master.
Bachelorstudenten die het BSc‐diploma voor 1 augustus behalen en per 1 augustus ingeschreven staan in de Master
kunnen, als ze aan de andere voorwaarden voldoen, nog in aanmerking komen voor studiefinanciering voor de Master‐
fase. Het ministerie is niet blij met deze mogelijkheid, maar dit is de regeling waar wij ons aan dienen te houden,
studenten kunnen hier rechten aan ontlenen. Ik verwacht een verhoging van aanvragen voor extra tentamenkansen en
op Bachelorafstudeertrajecten in de maanden mei – juli. Ik adviseer om als opleidingsbestuur afspraken te maken over
een proces/aanpak en daarbij de examencommissie & BOZ te betrekken en vervolgens de studenten hierover te
informeren.
Artikel 7.2 inschrijfregeling:
2. Studenten die in de loop van het studiejaar 2014‐2015 slagen voor hun UT‐bachelor en aansluitend willen worden
ingeschreven in een UT‐master kunnen zich per eerste van de maand volgend op de slaagdatum inschrijven in de UT‐
master. Zij kunnen dan in overleg met de betreffende master opleiding alvast mastervakken volgen en afronden. Een
studeerbaar examenprogramma kan echter pas per eerst volgend instroommoment worden gegarandeerd.
1

2. Wijzigingen in het accreditatiestelsel
Per 1 januari 2015 zijn een aantal wijzigingen in de NVAO accreditatiekaders doorgevoerd, als resultaat van de wetten
‘kwaliteit in verscheidenheid’ (KIV) en ‘versterking kwaliteitswaarborgen’ (VKW). Door deze aanpassingen hoopt de
NVAO mede de administratieve lasten voor instellingen te beperken. Zo schrapt de NVAO substantieel in de verplichte
documentatie bij de beoordeling van opleidingen en zijn de student/docentoordelen geschrapt. Verder is de omvang
van de kritische reflectie van opleidingen teruggebracht. Dit is niet van toepassing op lopende accreditaties.
Omdat de meeste UT‐accreditaties nog ver in de toekomst liggen zal ik jullie nu niet uitgebreid informeren, maar elke
opleiding afzonderlijk informeren op het moment dat het proces van heraccreditatie start.
Er wordt ook gesproken over de toekomst van accreditaties in het hoger onderwijs; accreditatie 3.0 als onderdeel van
de strategische agenda Hoger Onderwijs. Doorontwikkeling van het huidige stelsel of toch een grote verandering? Op
dit moment kan het nog alle kanten op. De UT is goed aangehaakt bij landelijk overleggen en zodra er meer bekend is
zullen jullie geïnformeerd worden.
Mochten er vragen zijn bel/mail gerust.
Met vriendelijke groet,
Inge Boomkamp
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